
 اىشساىح اىصادػح تاىذىٞو

 فٜ اىشد ػيٚ ٍا أٗسدٓ صاحة اىرثذٝغ ٗاىرضيٞو 

 تأليف

 اإلٍاً اىحدح ٍدذ اىذِٝ تِ ٍحَذ اىَإٝذٛ

 سض٘اُ هللا ذؼاىٚ ٗسالٍٔ ػيٌٖٞ

  

  

 اسٌ اىنراب
اىشساىح اىصادػح تاىذىٞو فٜ اىشد ػيٚ ٍا أٗسدٓ صاحة      

 اىرثذٝغ ٗاىرضيٞو

 اىَإىف
اىحدح اىَدذد ىيذِٝ ٍدذ اىذِٝ تِ ٍحَذ اىَإٝذٛ اإلٍاً      

 سض٘اُ هللا ذؼاىٚ ٗسالٍٔ ػيٌٖٞ

 اىْاشش

 ٍْش٘ساخ ٍنرثح إٔو اىثٞد )ع( ىيذساساخ اإلسالٍٞح     

 اىَِٞ

 
 ػيٞٔ اىسالً ٍقذٍح اىَإىف

 اىثاػث ػيٚ اىرأىٞف

 ششػٞح اىرالٗج ػْذ اىقث٘س

 تحث فٜ أّ٘اع اىر٘سو ٍذػَاً تاألدىح

 اىنالً ػيٚ حذٝث األػَٚ اىزٛ ذ٘سو تشس٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗسيٌ

 اىنالً ػيٚ اسرسقاء اىصحاتح تاىؼثاط سضٜ هللا ذؼاىٚ ػْٔ

 اىنالً ػيٚ ذ٘سو آدً ػيٞٔ اىسالً تاىشس٘ه صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗسيٌ

 ػيٞٔ  مالً ٌٍٖ التِ ذَٞٞح ػيٚ حذٝث األػَٚ، ٗذؼيٞق اىَإىف

 اىسالًاىنالً ػيٚ حذٝث فاطَح تْد أَسذ ػيٖٞا 

 ذخشٝح حذٝث ذ٘سو آدً ػيٞٔ اىسالً تشس٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗسيٌ

 مالً ٍفٞذ التِ ذَٞٞح ػيٚ حذٝث )ٗأسأىل تحق اىسائيِٞ ػيٞل...(، ٗذؼيٞق اىَإىف أٝذٓ هللا ذؼاىٚ ػيٞٔ

 مالً ىيقاضٜ اىش٘ماّٜ ٗاىدضسٛ ػيٚ خ٘اص اىر٘سو

 فٖٞا اىنالً ػيٚ ذدصٞص اىقث٘س، ٗاىثْاء ػيٖٞا، ٗصخشفرٖا، ٗذسشٝح اىسشج ػيٖٞا، ٗاىصالج

 اىنالً ػيٚ تْاء اىَشإذ ٗاىقثاب

ًِ فؼيُٖا ػْذ اىقث٘س، ٗذَ٘ٝٔ صاحة اىشساىح فٜ رىل، ٗاىد٘اب ػيٞٔ َحشَّ َُ  رمش تؼض األّ٘اع اْى

َُّ ) اىنالً ػيٚ حذٝث  اىيٌٖ ال ذدؼو قثشٛ ٗثْاً() ٍَِ ماُ قثينٌ ماّ٘ا ٝرخزُٗ قث٘س أّثٞائٌٖ ٍساخذ...(، ٗحذٝثأال ٗئ
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 اىنالً ػيٚ صٝاسج اىْساء ىيقث٘س

 اىنالً ػيٚ اذِّخار اىسشج ػيٚ اىقث٘س

 ((الذديس٘ا ػيٚ اىقث٘س ٗالذصي٘ا ئىٖٞا)) حذٝث

 ٍؼْٚ حذٝث )ىؼِ هللا اىٖٞ٘د ٗاىْصاسٙ اذَّخزٗا قث٘س أّثٞائٌٖ ٍساخذ(

ششك تاىصالج فٜ اىقث٘س ٍٗشاتٖح ػثاد األٗثاُ أػظٌ تنثٞش ٍِ ٍفسذج اىصالج تؼذ اىؼصش ادِّػاء صاحة اىشساىح أُ فرْح اى

 ٗاىفدش، ٗاىد٘اب ػيٞٔ، ٗاىنالً ػيٚ قاػذج سذ اىزسائغ

 ػيٚ دػاء اىَ٘ذٚ اىنالً

 ادِّػاء صاحة اىشساىح أُ ٕزا ٗأٍثاىٔ صٞاّح ىحَٚ اىر٘حٞذ، ٗاىد٘اب ػيٞٔ

َُّ تسثة  ذؼظٌٞ قث٘س اىصاىحِٞ دخو ػيٚ ػثاد األصْاً ادِّػاء صاحة اىشساىح أ

 ػ٘دج ئىٚ اىنالً ػيٚ َسذِّ اىزسائغ

ح فٜ ٍسأىح اىقث٘س، ٗاىد٘اب ادِّػاء صاحة اىشساىح ٍخاىفح أمثش اىْاط ىسْح اىشس٘ه صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗسيٌ، ٗاىصحات

 ػيٞٔ

 اىنالً ػيٚ ذس٘ٝح اىقث٘س، ٗخؼو اىششفاخ ػيٖٞا

 اىنالً ػيٚ ذدصٞص اىقث٘س، ٗاىثْاء ػيٖٞا، ٗاىنراتح ػيٖٞا

َُّ فاػو رىل ٍْاقضاً ألٍش سس٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ خ٘اب اىَإىف أٝذٓ هللا ذؼ اىٚ ػيٚ ادِّػاء صاحة اىشساىح ٍِ أ

 ٗسيٌ، ٍحاداً ىٔ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗسيٌ

 فائذج ىف أٝذٓ هللا ذؼاىٚ ػيٚ ادِّػاء صاحة اىشساىح ٍِ أُ فٜ فؼو رىل ذضٞٞؼاً ىيَاه ٍِ غٞشخ٘اب اىَإ

 تؼض ٍِ ذخثطاخ صاحة اىشساىح، ٗخ٘اب اىَإىف أٝذٓ هللا ذؼاىٚ ػيٞٔ

 اىنالً ػيٚ قصح ّثٜ هللا ذؼاىٚ داّٞاه ػيٞٔ اىسالً

 اىَإىف أٝذٓ هللا ذؼاىٚ ػيٞٔادِّػاء صاحة اىشساىح اىَخاىفح ىيسيف، ٗخ٘اب 

 افرشاء صاحة اىشساىح ػيٚ سس٘ه هللا صيٚ هللا ػيٞٔ ٗآىٔ ٗسيٌ، ٗاىد٘اب ػيٞٔ

 ٍخاىفح سيف صاحة اىشساىح ألٕو اىثٞد ػيٌٖٞ اىسالً

 ة اىشساىح تٖذً اىقث٘س، ٍٗح٘ أثشٕا، ٗخ٘اب اىَإىف أٝذٓ هللا ذؼاىٚ ػيٞٔحنٌ صاح

ا أٗىَٚ تاىٖذً ٍْٔ ذشثٞٔ صاحة اىشساىح اىَساخذ اىَثْٞٞح ػيٚ اىقث٘س تَسدذ ضشاس، ٗادِّػاؤٓ  أَّّٖ

ساىح أُ اىذػاء ػْذ اىقثش ٍِ مٞذ اىشٞطاُ، ٗاىد٘اب ػيٞٔ  ادِّػاُء صاحة اىشِّ

 ذقشٝش اىسٞذ اإلٍاً اىحسِ تِ اىحسِٞ اىح٘ثٜ ػيَٖٞا اىسالً ػيٚ ٕزٓ اىشساىح اىشافٞح

 
 
 

 ]مقدمة المؤلف ـ رضوان اهلل تعالى عليو[

 الرحيمبسم اهلل الرٛتن 

 وصلى اهلل على زلمد وآلو وسلم

ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة )) احلمد هلل القائل يف كتابو ادلبُت:
َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِو َوُىَو َأْعَلُم 

ادلقدس عن األشباه والنظائر، ادلنػزه عن أف ٖتيط بو القلوب  [125]النحل: ْهَتِديَن((بِاْلمُ 
والضمائر، أٛتده عز وجل، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، شهادة مدخرة 
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إذل يـو تبلى السرائر، خالصة عما يشوهبا من الرذائل، مطهرة عن دنس اإلشراؾ وموبقات 
 حلق على رغم كل جاحد وغافل.الدغائل، صادعة با

وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو، الداعي إذل سبيلو الواقف عند قيلو، ادلبلغ لدينو يف وحيو 
يَا َأْىَل اْلِكَتاِب ِلَم تـَْلِبُسوَن اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل )) وتَػْنزِيلو، الذي منو يف الذكر ادلكنوف:

[ صلى اهلل عليو وعلى آلو قرناء الذكر 171]آؿ عمراف: ((َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَنُتْم تـَْعَلُمونَ 
ادلبُت، سفينة النجاة للمتمسكُت، وصلـو اذلدى، ورجـو العدى، وأماف أىل األرض من 
 الضبللة والردى، النافُت عن الدين ٖتريف الغالُت، وانتحاؿ ادلبطلُت، وتأويل اجلاىلُت.

 ]الباعث على التأليف[

إلينا الرسالة ادلتضمنة للتضليل والتبديع والتكفَت للفرقة الناجية والعصابة وبعد: فإهنا وصلت 
اذلادية من أىل البيت ادلطهرين عن األرجاس، ادلفضلُت على كافة الناس، وأشياعهم 
الراكبُت سفينتهم ادلتمسكُت هبديهم، الدالة على إقداـ منشيها على ذلك بغَت برىاف 

َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل )) أمر كبَت وخطب خطَت، ساطع، والسلطاف قاطع، ومثل ذلك
[، زاعماً أنو ناٍه عن البدع وفيها 8]احلج: ِفي اهلل ِبَغْيِر ِعْلٍم َوال ُىًدى َوال ِكَتاٍب مُِّنيٍر((

وقع، وارتبك يف ضبلذلا ورتع، ومن آجن كدرىا وآسن متغَتىا كرع، فتحتم علينا اجلواب، 
شبو الضئيلة اليت ىي أشبو بلمع السراب، دلا اليؤمن أف يطََّلَع ووجب إزاحة ماهبا من ال

عليها من ال دييز بُت اخلطأ والصواب، فتوقعو لضعف البصَتة يف احلَتة والشك واالرتياب، 
ِإنَّ الَِّذيَن )) دلا أخذ اهلل تعاذل من البياف يف زلكم القرآف والسنة من أمثاؿ قولو تعاذل:

يـَِّناِت َواْلُهَدىَيْكُتُموَن َما أَنَزلْ  اآلية، ولقولو ػ صلى اهلل عليو  [159..((]البقره:َنا ِمَن اْلبـَ
إذا ظهرت البدع ودل يظهر العادل علمو فعليو لعنة اهلل وادلبلئكة والناس )) وآلو وسلم ػ:

من انتهر صاحب بدعة مؤل اهلل قلبو أمناً )) ولقولو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ: ((،أٚتعُت
إفَّ عند كل بدعة ُيكاُد هبا اإلسبلـُ من )) وقد قاؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ: ((، اناً وإدي



بعدي ولياً من أىل بييت، يُػْعِلُن احلقَّ َويُػنَػوِّرُُه، َويَردُّ كيَد الكايدين، فاعتربوا يا أُورل األبصار، 
 .((وتوكلوا على اهلل

 إذل أقـو طريق: فنقوؿ وباهلل تعاذل التوفيق، ونسألو اذلداية

 قاؿ بعد ٛتد اهلل والصبلة على النيب وآلو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:

أما بعد: فهذه نبذة يف تضليل بعض البدع احملدثة اليت صار االستمرار عليها سنة متبعة 
واإللف هبا والنشوء عليها صَتاىا حسنة، وإف كانت قبيحة وىي: مسألة ٕتصيص القبور 

ء عليها وزخرفتها وتسريج السرج عليها وفرشها والصبلة فيها والتبلوة عندىا ورفعها والبنا
 والتضرع واالستغاثة.

أما الدعاء والتبلوة فلم يورد صاحب الرسالة  والجواب واهلل الموفق لمنهج الصواب:
شيئاً شلا يقتضي ادلنع عنهما بل يف سياؽ ما استدؿ بو مايفيد شرعية الدعاء كما ستقف 

 شاء اهلل تعاذل.عليو إف 

  

 ]شرعية التالوة عند القبور[ 

 ولنا على شرعية التبلوة عند القبور أدلة منها:

مارواه اإلماـ علي بن موسى الرضا بسند آبائو ػ عليهم السبلـ ػ عن علي ػ عليو السبلـ ػ 
ُىَو  ُقلْ )) من َمرَّ على المقابر وقرأ)) قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:

اهلل َأَحٌد(( إحدى عشرَة مرًة، ثُّمَّ وىب َأجَرُه لألموات ُأعطي من األجر بعدد 
 .((األموات

وأخرج أٛتد يف ادلسند، وأبو داود، وابن ماجو، وابن حباف، واحلاكم عن َمْعِقِل بن يسار 
 .((اقرؤا على موتاكم يس)) عنو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:

صغَت: أي َمْن حضره مقدمات ادلوت، وأخذ بعضهم بظاىر اخلرب، قاؿ يف شرح اجلامع ال
 فصحح أهنا تقرأ بعد موتو، واألوذل اجلمُع عمبلً بالقولُت"، انتهى منو باختصار.



 ادلتعُت األخذ باحلقيقة لعدـ الصارؼ. قلت:

ابن  القرآف على ادلوتى كما بُت ذلك بأدلتو احلافظ قاؿ يف حواشي بلوغ ادلراـ: البأس بقراءة
/ طبع سنة 107القيم يف كتابو الروح فانظره، وانظر كتابنا احملكم ادلتُت"، انتهى ]من صفح 
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ُقْل ُىَو اهلل )) قاؿ األمَت يف تأنيس الغريب: وأخرج أبو زلمد السمرقندي يف فضائل
اهلل ُقْل ُىَو )) عن علي ػ رضي اهلل تعاذل عنو ػ: من مر على ادلقابر وقرأ َأَحٌد((
 إحدى عشرة مرة، ٍبَُّّ وىب أجره لؤلموات أُعطي من األجر بعدد األموات. َأَحٌد((

وأخرجو اإلماـ علي بن موسى الرضا بسند آبائو بلفظو، وأخرجو الرافعي يف تارخيو،  قلت:
 والدار قطٍت عن علي ػ عليو السبلـ ػ بلفظو.

ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى وأخرج أبو القاسم بن أسعد الزصلاين يف فوائده عن أيب 
ُقْل ُىَو اهلل َأَحٌد((، ))من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب، و)) اهلل عليو وآلو وسلم ػ:

))َأْلَهاُكُم التََّكاثـُُر((، ثُّمَّ قال: اللهم إنِّي جعلُت ثواَب ما قرأُت من كالمك ألىل  و
 .((إلى اهلل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا لو شفعاءَ 

وأخرج عبدالعزيز صاحب اجلبلؿ بسنده عن أنس أف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم 
من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف اهلل عنهم، وكان لو بعدد من فيهم )) ػ قاؿ:

 .((حسنات
قابر قاؿ احملب الطربي: ويف اإلحياء للغزارل والعاقبة لعبداحلي عن أٛتد قاؿ: إذا دخلتم ادل

واجعلوا ذلك ألىل ادلقابر فإنو  ُقْل ُىَو اهلل َأَحٌد((،))فاقرأوا بفاٖتة الكتاب وادلعوذتُت و
 يصل إليهم.

  

  

 ]بحث في أنواع التوسل مدعماً باألدلة[ 

 وأما التضرع واالستغاثة فال يخلو:



من دوف اهلل  إمَّا أْف يكوَف ادلقصود بذلك رلرد القرب، أو َمن فيو العتقاد أنو ينفع ويضر
تعاذل، فبلشك يف قبحو، وذلك غَت واقع فيما نعلمو يف ىذه األقطار، ولو ظهر وقوعو 

 ألُْنِكَر على فاعلو.

وإْف كاف ادلقصود الدعاء إذل اهلل وحده، والتوسل باألخيار، فذلك غَت شلنوع، بل مشروع، 
من ذلك ال حجة واألدلة على ذلك مسطورة مشهورة، ودل يأِت صاحب الرسالة ٔتا دينع 

 وال شبهة فيتوجو اخلطاب عليو، وكذلك فرشها دَل ُيِشْر فيو بدليل وال شبهة قط.

  

  

 ـ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ـ[  ]الكالم على حديث األعمى الذي توسل برسول اهلل 

وقد ورد يف التوسل من رواية القـو الذين ىم عمدة اخلصم فهو حجة عليو يلزمو التسليم 
أخرجو احلاكم وقاؿ: صحيح على شرط البخاري ومسلم، والًتمذي وقاؿ: حسن ذلا ما 

صحيح غريب، والنسائي، وابن ماجو، وابن خزدية يف صحيحو وصححو، والطرباين من 
حديث عثماف بن حنيف ػ رضي اهلل عنو ػ أف أعمى أتى النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ 

 عن بصري. فقاؿ: أو أدعك  فقاؿ: يارسوؿ اهلل فقاؿ: يارسوؿ اهلل ادع اهلل أف يكشف رل
 إين قد شقَّ عليَّ ذىاُب بصري.

فانطلق فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجو إليك بمحمد )) قاؿ:
نبي الرحمة، يامحمد إني أتوجو بك إلى ربي في حاجتي ىذه لتقضى لي اللهم فشفعو 

 .((في
الصريح حجًة دامغًة، وبيػَِّنًة قاطعًة، أبلغ اجلاحدوف لشرعية وَلمَّا كاف ىذا اخلرب الصحيح 

 التوسل كلَّ حيلة، وتوصلوا لتحريفو ورد صريح لفظو ومعناه بكل وسيلة.

 من ذلك أن األعمى إنما سأل من الرسول ـ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ـ الدعاء.

لو وسلم ػ ال بقوؿ األعمى، أنَّا إّّنا احتججنا بقوؿ الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآ والجواب:
قل: اللهم إني أسألك )) فإنو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ علمو التوسل، حيث قاؿ لو:



وأتوجو إليك بمحمٍد نبيِّ الرحمة، يا محمد أتوجو بك إلى ربي في حاجتي ىذه 
ائب، فهل شيء أصرح من ىذا يف أنَّو علَّمو أف يتوسل بو، وأف يناديَُو وىو غ ((،لتقضى لي

 وىو كنداء ادليت ببل فرؽ.

 ومن ذلك مازعموه أن المقصود بقولو: أتوجو بك. _أي بدعائك_.

أف ىذا ىو التحريف بعينو وحاشا الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ أف يُػْلغز  والجواب:
ىذه األلغاز، ويعمي ىذه التعمية، وىو ادلبُت للناس ما خيتلفوف فيو، وإفَّ تقدير مثل ىذا 
الذي خُيْرُِج الكبلـ الصريح ببل دليل قاطع ىو عُت التحريف والتبديل، وال فرؽ بينو وبُت 
تأويبلت وٖتريفات الصوفية والباطنية، ولو ساغ مثل ىذا لبطلت النصوص، ودَل يبق ثقة 
لعمـو وال خصوص، وكيف يكوف قوؿ الداعي: ادع اهلل رل دليبلً على التقدير يف كبلـ 

اهلل عليو وآلو وسلم ػ الصريح ِلَما ال حيتملو، وال يشَت إليو، فضبل عن أف  رسوؿ اهلل ػ صلى
ِإنَـَّها ال تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي )) يدؿ عليو،
 [.46]احلج: الصُُّدوِر((

  

 ]الكالم على استسقاء الصحابة بالعباس ـ رضي اهلل تعالى عنو ـ[ 

البخاري أف الصحابة استسقوا بالعباس ػ رضي اهلل عنو ػ عم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل ومارواه 
 عليو وآلو وسلم ػ، وقاؿ عمر: اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيئنا.. اخلرب، وغَت ذلك كثَت.

وإذا ثبت شرعيتو دَل يقبح، ودَل يكن معصية والشركاً، وسواء كاف ْتيٍّ أو ميت، إذ ادلقتضي 
ة ادليت عند اهلل تعاذل باقية ثابتة، دَل يَرد ما يقطعها قطعاً، وإذا كاف ادلقصود واحد، وحرم

التوسل ٔتا لو من احلرمة وادلْنزِلة عند اهلل تعاذل فاحلي وادليت سواء الفارؽ بينهما يف ذلك 
عقبل ومسعاً، وإف كاف ادلراد طلب النفع والضر واخلَت والشر الذي ال يقدر عليو إالَّ اهلل 

ِإنَّ )) اذل فهو قبيح، واهلل تعاذل لو غَت مبيح، سواء يف ذلك احلي وادليت عقبل وشرعاً تع
 [.13]لقماف: الشِّْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم((

  



 ]الكالم على توسل آدم عليو السالم بالرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ 

ما رواه الشيخ ابن تيمية ]يف اجلزء الثاين من الفتاوى/ ص  ([1])وقد ذكرُت يف رلمع الفوائد
 ىػ([: 1381/ الطبعة األوذل/ سنة )150

حدثنا سليماف  وروى أبو نعيم احلافظ يف دالئل النبوة ومن طريق الشيخ أيب الفرج،
أٛتد )الطرباين(، حدثنا أٛتد بن راشد، حدثنا أٛتد بن سعيد الفهري، حدثنا عبداهلل بن  بن

سليماف ادلدين، عن عبدالرٛتن بن زيد بن أسلم، عن أبيو، عن عمر بن اخلطاب، قاؿ: قاؿ 
يارب ْتق دلا أصاب آدـ اخلطيئة رفع رأسو فقاؿ:  )) رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:

زلمد إال غفرت رل، فأوحى إليو: وما زلمد ومن زلمد  فقاؿ: يارب إنك َلمَّا أ٘تمَت َخْلقي 
رفعُت رَأسي إذل عرشك، فإذا عليو مكتوب: ال إلو إالَّ اهلل زلمد رسوؿ اهلل، فعلمُت أنَّو أَكرـُ 

 خلقك عليك، إذ قرنَت امسَُو مع امسَك، قاؿ: نعم، قد غفرت لك... إخل.

وىذا اخلرب مرويٌّ يف كتب أئمتنا، ويف ىذا رد صريح مفحم دلن يزعم أف معٌت ماورد  ت:قل
من التوسل ىو التوسل بدعائو، وىو وإف كاف من التأويل الباطل فقد ديكن التلبيس بو 

على من ال قدـ لو راسخ، أما ىذا فبل يتصور فيو ْتاؿ، إذ ىو قبل وجوده، وىو أبلغ من 
 األنبياء واألولياء وضلوىم إذ قد وجدوا.التوسل بادلوتى من 

  

  

 ]كالم مهم البن تيمية على حديث األعمى، وتعليق المؤلف ـ أيده اهلل تعالى ـ عليو[ 

[ يف سياؽ حقوؽ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو 176وقاؿ أيضاً يف ]اجلزء الثالث/ ص 
يف احلديث الذي رواه  وسلم ػ ما لفظو: وكذلك شلا يشرع التوسل بو يف الدعاء كما

اللهم إني )) الًتمذي وصححو أف النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ َعلَّم شخصاً أف يقوؿ:
أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يامحمد يارسول اهلل إني أتوسل بك 

 إخل اخلرب الذي سبق. ((إلى ربي في حاجتي..
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عليو وآلو وسلم ػ ِلَما لو من ادلكانة عند اهلل  وىذا صريح يف التوسل بذاتو ػ صلى اهلل
سبحانو وتعاذل، وتصريٌح من الشيخ ابن تيمية يف جواز ذلك، فهؤالء الذين دينعونو أشد 
ادلنع، ويتأولوف ضلو ىذا اخلرب النبوي ٓتبلؼ حقيقتو سلالفوف لصريح السنة النبوية يف ىذا 

مدهتم، وعليو يعولوف، وقد استوفيت اخلرب الصحيح وضلوه، وسلالفوف للشيخ الذي ىو ع
/ الطبعة 164طرؽ ىذا اخلرب الشريف وسلرجيو والكبلـ على التوسل بشرح الزلف ]ص 

/ الطبعة الثالثة[، وقلنا ىنالك بعد ذكر اآليات 347/ الطبعة الثانية، ص251األوذل، ص 
 الدالة على التوسل بو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ ما لفظو:

ؤمن باهلل تعاذل ورسولو أف عجعل ذلك كالتوسل واالستشفاع باألوثاف، واعتقاد فبل يسوغ دل
ُلوَىا َعَلْيَك بِاْلَحقِّ فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد اهلل َوآيَاتِِو )) تقريبها إذل اهلل زلفى تِْلَك آيَاُت اهلل نـَتـْ

 إذل قولنا: [6]اجلاثيو: يـُْؤِمُنوَن((

ٚتيع بيوتو، وىي حجارة ال تضر وال تنفع، وال تبصر وال  وكذلك أَِذَف اهلل تعاذل أف ترفع
تسمع، فلم يكن ذلك شركاً لو تعاذل، وال عبادة لغَته، وال قبيحاً، َلمَّا أذف اهلل تعاذل بو، 
ٓتبلؼ تعظيم األصناـ، وطيافة من طاؼ حوذلا من األناـ، واعتقاد شفاعتها عند ذي 

اهلل تعاذل بو، ودَل َيْشرعو... إخل، وىو كبلـ مفيد  اجلبلؿ واإلكراـ، َلمَّا كاف شلا دل يأذف
 فلَتاجع.

  

  

 ]الكالم على حديث فاطمة بنت َأسد عليها السالم[ 

ىذا وأخرج الطرباين يف الكبَت واألوسط، وابن حباف، واحلاكم وصححوه عن أنس قاؿ: 
َلمَّا ماتت فاطمُة بنت أسد دخل عليها رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ فجلس 

عند رأسها، فقاؿ: رٛتك اهلل يا أُمي بعد أُمي... وذكر ثناءه عليها، وتكفينها بربده، قاؿ: 
ؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ أسامَة وأبا أيوَب األنصاري وعمَر بَن ٍبَُّّ دعا رسو 

ا بلغوا اللحد حفره رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل  اخلطاب وغبلماً أسوَد حيفروف، فحفروا قربىا، فَلمَّ



عليو وآلو وسلم ػ بيده، فلما فرغ دخل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ فاضطجع 
اهلل الذي يحيي ويميت، وىو حي ال يموت، اغفر ألُمي فاطمة بنت )) ؿ:فيو، ٍبَُّّ قا

 .((أسد، ووسع عليها ُمْدَخَلها بحقِّ نبيك واألنبياء الذين من قبلي
  

  

 ]تخريج حديث توسل آدم عليو السالم برسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم[ 

ـَ ٔتحمٍد ػ صلى وما أخرجو الطرباين يف الصغَت، واحلاكُم، وأبو نُعيٍم،  والبيهقيُّ من توسل آد
.  اهلل عليو وآلو وسلم ػ وقد مرَّ

  

]كالم مفيد البن تيمية على حديث )وأسألك بحق السائلين عليك...(، وتعليق  
 المؤلف ـ أيده اهلل تعالى ـ عليو[

 / الطبعة األوذل[ ما لفظو:209وقاؿ ابن تيمية يف ]اجلزء األوؿ من فتاواه/ ص 

 حديث رواه أٛتد يف مسنده، وابن ماجو عن عطية اْلَعْويفِّ عن أيب سعيد وقد جاء يف
اخلدري عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ أنو َعلَّم اخلارَج إذل الصبلة أف يقوؿ يف 

دعائو: وأسألك ْتقِّ السائلُت عليك، وْتقِّ شلشاي ىذا، فإينِّ دَل َأخرج أَشرَاً والَبَطراً، وال 
  مسعة.رياء وال

 إذل قوؿ الشيخ ابن تيمية ما لفظو: وىو السؤاؿ باْلُمَعظَِّم كالسؤاؿ ْتقِّ األنبياء.

إذل قولو: ومن الناس من عُجَوُِّز ذلك، فنقوؿ: قوؿ السائل هلل تعاذل: أسألك ْتقِّ فبلف 
فَّ وفبلف من ادلبلئكة واألنبياء والصاحلُت وغَتىم، أو ّتاه فبلف، أو ْترمة فبلف، يقتضي أ
ىؤالء ذلم عند اهلل جاه، وىذا صحيح فإف ىؤالء ذلم عند اهلل َمْنزِلة وجاه وحرمة... إخل  

 كبلمو.

وىذا ىو غرض اجمليزين للتوسل باألنبياء والصاحلُت، فأصحاب الشيخ ادلدَّعوف  قلت:
 دلتابعتو، ادلانعوف لذلك، وادلنكروف على من أجازه أشد اإلنكار بل قد يبلغ هبم احلاؿ إذل
أف يقولوا ىو من الشرؾ األكرب سلالفوف ِلَما َوَرَد يف كتاب اهلل تعاذل، وسنة رسولو ػ صلى 



اهلل عليو وآلو وسلم ػ ، وسلالفوف لكبلـ الشيخ ىذا، ويلزمهم تكفَته، وإف كاف الشيخ 
 يَػتَػلََّوُف يف كبلمو، فالعمدة الدليل، واهلل اذلادي إذل سواء السبيل.

ند علماء ادلسلمُت مشروع غَت شلنوع، ودَل ينكره إال مؤلف ىذه وعلى اجلملة التوسل ع
 وأضرابو الذين حذا حذوىم صاحب الرسالة فإف غالبها منقوؿ من رسالتهم باللفظ.

  

 ]كالم للقاضي الشوكاني والجزري على جواز التوسل[ 

[ بعد أف 36قاؿ القاضي الشوكاين يف ٖتفة الذاكرين شرح عدة حصن احلصُت ]صفحة 
 روى خرب األعمى وذكر من صححو:

فقد صحح احلديث ىؤالء األئمة، ويف احلديث دليل على جواز التوسل برسوؿ اهلل ػ صلى 
اهلل عليو وآلو وسلم ػ إذل اهلل عز وجل مع اعتقاد أفَّ الفاعل ىو اهلل سبحانو وتعاذل، وأنو 

 ادلعطي ادلانع... إخل كبلمو.

[: ويتوسل إذل اهلل 37اجلزري ]يف صفحة  وقد سبق قوؿ مؤلف عدة احلصن احلصُت
سبحانو بأنبيائو والصاحلُت. فقاؿ الشوكاين: أقوؿ ومن التوسل باألنبياء ٍب ساؽ خرب 

األعمى ٍب قاؿ: وأما التوسل بالصاحلُت فمنو ماثبت يف الصحيح أف الصحابة استسقوا 
م ػ وقاؿ عمر: اللهم بالعباس ػ رضي اهلل عنو ػ عم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسل

 نتوسل إليك بعم نبينا.. إخل.

  

]الكالم على تجصيص القبور، والبناء عليها، وزخرفتها، وتسريج السرج عليها،  
 والصالة فيها[

ىذا وأما ٕتصيص القبور والبناء عليها وزخرفتها وتسريج السرج عليها والصبلة فيها، فاعلم 
وفقنا اهلل تعاذل وإياؾ أف ىذه مسألة فقهية نظرية ال ينبغي أف يضلل هبا فضبل عن أف 

يفسق أو يكفر فغاية األمر أف يف ذلك هنياً، وقد صح أف النهي ظاىر يف التحرًن وليس 
رضو ما يقتضي صرفو عن ظاىره فبل حجر وال منع، والواجب إعماؿ األدلة نصاً، وإذا عا



واجلمع بينها ما أمكن، فالعجب من جعل ذلك طريقة إذل التفسيق والتكفَت، وتضليل 
ادلسلمُت ٔتا ال يتحقق فيو الظن، فضبلً عن القطع، وقد وقع ذلك بُت ظهرايَن أئمة اآلؿ 

 كذا سائر ادلسلمُت.خلفاً عن سلف من دوف نكَت من أحد، و 

  

  

 ]الكالم على بناء المشاىد والقباب[ 

وأما بناء ادلشاىد والقباب فقد ُقرب النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ يف بيتو بأمره، وىو 
، ومن معو من الصحابة، وعلى ذلك إٚتاع آؿ زلمد ػ  مبٍتٌّ مسقٌف، وقرَّر ذلك الوصيُّ

وعلماء ادلسلمُت ػ رضي اهلل عنهم ػ، والزاؿ أئمُة اآلؿ يف صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ، 
 ٕتديد ما اندرس من قبور أىاليهم ومشاىدىم، ومن اطََّلع على سَتىم علم ذلك.

وليس ٔتجرد البناء يصَت ادلبٍت مسجداً إذاً للـز أف تكوَف البيوُت واحلمامات وغَتىا 
عن بناء ادلسجد على القبور، وأف ليس  مساجد، وال قائَل بو، فعلى فرض أفَّ ادلراد النهي

ادلقصود ببناء ادلساجد فوقها الٗتاذىا ىي مساجد، فغايتو: ٖترًن أف يبٌت لذلك الغرض، 
وٖترًن جعلها مساجد، وال يفيد ٖترًن رلرد البناء، إذ ليس كل بناء مسجداً قطعاً، فبل 

ف مساجَد أصبلً، فما تسمى القباب وادلشاىد مساجد ال لغة وال شرعاً، وال بنيت لتكو 
 ىذا التنكَت والتهويل بغَت دليل !، وىذا واضح دلن ألقى السمع وىو شهيد.

فأما البناء حوذلا فليس مسجداً مادَل يقصد تسبيلو للصبلة، وأيضاً فقد ورد يف قولو 
ودل  [21]الكهف: مَّْسِجًدا((قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِىْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم )) تعاذل:

ينكر القرآف عليهم، وال يتصور أف يكوف يف شريعتنا منسوخاً بقولو ػ صلى اهلل عليو وآلو 
؛ ألفَّ النسخ ِلَما ))لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(( وسلم ػ:

ا يرُد النسُخ بانتهاِء بي اف احلكمة يف ذلك الفعل، فبل قد ُشرَِع ال يكوف باللعن عليو، وإّنَّ
، فبلبد  اذىم بيَت ادلقدس أو ضلوه قبلة كما ذلك معلـو عجوز أف يقاؿ: لعنهم اهلل تعاذل الٗتِّ

 من اجلمع بينو وبُت ماورد يف السنة من اللعن للمتخذين ادلساجد على القبور.



م وزليطاً هبم ادلراد ٔتا ورد يف القرآف اٗتاذ ادلسجد حواليه والجمع في ذلك بأن يقال:
العلى القبور أنفسها، وادلراد: ماورد يف السنة بناء ادلساجد عليها أنفسها، واليقاؿ إف ادلراد 
بالذين غلبوا غَت ادلسلمُت ألنو اليبٍت ادلساجد إال ادلسلموف، وىذا واضح دلن عقل وتدبر 

الطائفة  معاين القرآف والسنة، وعرؼ احلجة يف عمل ادلسلمُت السلف واخللف قبل ىذه
 ادلبتدعة ادلعادية ألحياء ادلسلمُت وأمواهتم.

  

  

 ]الرد على ما أورده صاحب الرسالة بالتفصيل[ 

 ونتكلم على ما أورده صاحب الرسالة مفصبل بإعانة اهلل تعاذل:

]ذكر بعض األنواع اْلُمَحرَِّم فعُلها عند القبور، وتمويو صاحب الرسالة في ذلك، 
 والجواب عليو[

فروت عائشة أفَّ أُـ سلمة ذَكرْت لرسوؿ اهلل كنيسًة بأرض احلبشة، إذل أف قالت: قاؿ قاؿ: 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو )) رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:

الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوَّروا فيو تلك الصور، أولئك شرار الخلق 
 .((عند اهلل

ليس فيو شيء شلا ادعاه السائل، واحلديث مصرح بعلة إنكار فعلهم من اٗتاذ  الجواب:
قربه مسجداً مع تصوير الصور فيو فنقوؿ ٔتوجبو، فإف أىل البيت ػ عليهم السبلـ ػ، 

 وشيعتهم وَمن بينهم ال يتخذوف شيئاً من القبور مساجد، وال يرضوف بالتصوير.

أَفـََرَأيـُْتُم )) ن منصور عن رلاىد يف قولو تعاذل:وروى ابن جرير بإسناده عن سفياف ب قال:
 قاؿ: كاف يلت ذلم السويق فمات فعكفوا على قربه. [19]النجم:الالَت َواْلُعزَّى((

 وعن ابن عباس: كاف يلت السويق للحاج.



ياسبحاف اهلل من إيراد ىذا، وَمن الذي ال يُنكر عبادة األوثاف والقبور والعكوؼ  الجواب:
 إنكاره !. دهتا ! وأين ىذا شلا يرـو صاحب الرسالةعليها لعبا

فقد ظهر سبب عبادة بعض اآلذلة إّنا كانت من تعظيم قبورىم، وىذه العلة ىي اليت  قال:
ألجلها هنى الشارع عن اٗتاذ ادلساجد على القبور ىي اليت أوقعت كثَتاً من األمم إمَّا يف 

الشرؾ بقرب الرجل الذي يعتقد صبلحو... اإلشراؾ األكرب، أو فيما دونو من الشرؾ، فإف 
 إخل.

ىذا االستنباط غَت مسلم، بل ىو اٗتاذىا آذلة كما تقدـ التصريح بو يف كبلـ  الجواب:
رلاىد، وىو الذي سيقت اآلية ألجلو، فجميع مارتبو السائل ٗترعجات ليس عليها داللة 

 وال أمارة، ويتفرع عليو إبطاؿ ٚتيع ماشنع بو السائل.

فإف ادلسلمُت قد أٚتعوا على ما علموه باالضطرار من دين رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو  قال:
 وآلو وسلم ػ أفَّ الصبلة عند القبور منهيٌّ عنها، وأنو لعن من اٗتذىا مساجد.

ما نقلتو من إٚتاع ادلسلمُت حيتاج إذل ٖتقيق، وال تنبغي اجملازفة بدعوى اإلٚتاع،  الجواب:
ة عليها وعندىا مشهور مزبور، وقد تكلم على ذلك يف مواضعو من واخلبلؼ يف الصبل

الفقو، وليس ذلك من الشرؾ يف شيء، فكيف تقطع بأف ىذا من احملادة هلل ولرسولو، 
 وادلخالفة لدينو، وابتداع دين دَل يأذف بو اهلل تعاذل.

اذىا مساجد، وب قال: ناء ومن أعظم احملدثات وأسباب الشرؾ الصبلة عندىا، واٗتِّ
ادلساجد عليها، وقد تواترت النصوص عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ بالنهي عن 

 ذلك، والتغليظ فيو.

أف جعل ذلك من احملدثات وأسباب الشرؾ حيتاج إذل برىاف قاطع، ودعوى  الجواب:
 التواتر مفتقرة إذل بياف.

  

  

يتخذون قبور أنبيائهم أال وإنَّ َمن كان قبلكم كانوا ) ]الكالم على حديث
 اللهم ال تجعل قبري وثناً([)مساجد...(، وحديث



ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبداهلل البجلي قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل  قال:
أال وإن )) عليو وآلو وسلم ػ قبل أف ديوت ٓتمس وىو يقوؿ يف حديث، َفَساَقُو إذل أف قاؿ:

أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
ٍبَُّّ حكى بعد ذلك من حديث ابن عباس وعائشة وأيب ىريرة  ((،فإني أنهاكم عن ذلك

 وابن مسعود.

أواًل: إْف سلم صحتها فهي مصرحة بالنهي عن اٗتاذ القبور أنفسها مساجد،  الجواب:
لة ، مع أنو حيتمل أف يكوف ذلك ونقوؿ ٔتوجبو، ولكن أين ذلك شلا يرومو صاحب الرسا

اذىا معبودًة من دوف اهلل تعاذل كما ورد ذلك مصرحاً بو يف قولو ػ صلى اهلل  اللعن والذـ الٗتِّ
اللهم التجعل قبري وثناً يعبد، اشتد غضب اهلل على قوم اّتخذوا )) عليو وآلو وسلم ػ:

ذلك جعلهم ذلا أوثاناً تعبد  ويف ىذا تنبيو على أف سبب اللعن ب ((، قبور أنبيائهم مساجد
كما قد روى ذلك صاحب الرسالة، وىو ينقض جعلك ذلا ذريعة يف كبلمك، فهو حجة 

 عليك ال لك.

وقد أفاد ادلقصود بالنهي مارواه اإلماـ األعظم زيد بن علي ػ عليهما السبلـ ػ بسند آبائو ػ 
ونهيتكم  )) أثناء حديث:عليهم السبلـ ػ عن النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قاؿ يف 

عن زيارة القبور، وذلك أن المشركين كانوا يأتونها فيعكفون عندىا، وينحرون عندىا، 
ويقولون ُىْجَراً من القول، فال تفعلوا كفعلهم، وال بأس بإتيانها؛ فإن في إتيانها عظًة ما 

ؼ عليها ىو العبادة  فصرح بأفَّ النهي للعكوؼ والنحر واذلجر، والعكو  ((،َلم تقولوا ُىْجَراً 
 كما أشرت إليو يف تفسَت رلاىد الذي رويَتُو.

  

 ]الكالم على زيارة النساء للقبور[



وعن ابن عباس قاؿ: لعن رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ زائرات القبور  قال:
 وادلتخذين عليها ادلساجد والسرج.

ادلؤونة ٔتا أورده صاحب الرسالة من رواية أمَّا زيارة النساء للقبور فقد كفانا  والجواب:
مسلم عن عائشة أف جربيل ػ عليو السبلـ ػ أتاه فقاؿ: إفَّ ربك...، إذل أف قاؿ يف تعليم 

عائشة للزيارة ػ: قورل السبلـ على أىل الديار.. إخل، وىذا يعارض ما رويَتُو من لعن 
 الزائرات، فكيف ٖتتج هبما .

 نا عنو.وأما اٗتاذىا مساجد فقد أجب

  

  

 ]الكالم على اتِّخاذ السرج على القبور[ 

اذ السرج عليها فغايتو ٖترًن جعل السرج على القبور، واحلقيقة تفيد وضعها مباشرة  وأما اٗتِّ
عليها ال ٖترًن التسريج حوذلا وبعيداً عنها، وإالَّ َلِزـَ كوف سدنة ادلسجد النبوي واآلمرين ذلم 

ذلم داخلُت يف اللعن منذ اٗتذت فيو السرج إذل اليـو وما  والراضُت بفعلهم دلشاركتهم
بعده، وال سلرج ذلم من ذلك؛ ألف التسريج عند القرب النبوي ػ صلوات اهلل وسبلمو على 
مشرفو وآلو ػ وحولو معلـو بالعياف على مرور الزماف، فقد عمل السلف واخللف التسريج 

ل على وضع السرج عليها، أو أف يكوف عندىا للزيارة والتبلوة، فإف صح احلديث فيحم
القًتانو بعبادهتا وقوؿ اذلجر عندىا، ال دلطلق التسريج، ٍبَُّّ إفَّ ذلك احلديث آحادي ال  النهي

 يفيد ما ادَّعاه من احملادة هلل ورسولو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ.

فقاؿ: القرب ويف البخاري أف عمر بن اخلطاب رأى أنس بن مالك يصلي عند قرب  قال:
 القرب.

أف فعل أنس ينقض ما ادعيتو من اإلٚتاع على النهي، وقوؿ عمر الحجة فيو  الجواب:
 وال داللة.



األرض كلها )) وقاؿ أبو سعيد اخلدري قاؿ رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ: قال:
 .((مسجد إال المقبرة والحمام

عن الصبلة عند ادلقابر لئلشراؾ إذ قد  ىذا ينقض عليك ماخرجتو من أف النهي الجواب:
قرهنا باحلماـ، وال يتوىم فيو ذلك، وىو يفيد أفَّ ادلراد باٗتاذىا مسجداً الصبلة عليها، وفيو 

 نقض ِلَما أبرمَت.

  

 (([التجلسوا على القبور والتصلوا إليها)) ]حديث 

بُت ادلصلي والقبلة ففي وأبلغ من ىذا أنو هنى عن الصبلة إذل القرب، فبليكوف القرب  قال:
الٕتلسوا على القبور )) صحيح مسلم: أف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قاؿ:

 . ((والتصلوا إليها
خبلؼ مدعاؾ من أهنا ال  ((ال ٕتلسوا على القبور)) أف مفاد احلديث وىو قولو: الجواب:

 وعجب ىدمها وطمسها. ٖتًـت وال تعظم كما سيأٌب لك تشبيهها ٔتسجد الضرار وقولك:

 ويف ىذا إبطاؿ قوؿ من زعم أف النهي عن الصبلة فيها ألجل النجاسة. وأما قولك:

أنا لو سلمنا أف النهي ليس ألجل النجاسة فلم ال يكوف جلعلها قبلة كالوثن  فالجواب:
ىذا وقد ظهر من كبلـ صاحب الرسالة ىنا  (( التتخذوا قربي وثناً يعبد ))قولو: وىو معٌت

وفيما سيأٌب أنو فهم أف تعليل النهي بالنجاسة ليس إال ألجل ادلباشرة وليس كذلك بل لو 
جعل ذلك العلة لكاف ألجل القرب منها تَػْنزِيهاً وبعداً ولو دل يباشرىا، فياسبحاف اهلل كيف 

يتوىم أنو دل يظهر دلن علل بالنجاسة أنو المباشرة يف ذلك مع أف احلوائل الكثيفة مانعة 
 لك.عن ذ

  

  

 ]معنى حديث )لعن اهلل اليهود والنصارى اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد([



ومنها أنو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ لعن اليهود والنصارى على اٗتاذ قبور أنبيائهم  قال:
 مساجد ومعلـو قطعاً أف ىذا ليس ألجل النجاسة.

يها سابقاً من جعلها وثناً تعبد، نقوؿ ٔتوجب ما ذكرت؛ ألف العلة ما أشرنا إل الجواب:
وأيضاً ال نعلم أحداً علل بالنجاسة يف قبور األنبياء حىت تنقض بذلك عليو، وأيضاً ال يلـز 
من عدـ صحة التعليل بالنجاسة ثبوت ما ادعيت، دِلَ ال يكوف ألجل الصبلة عليها وإليها  

 ة كما ىو ظاىر األحاديث أو يكوف حكماً تعبدياً ال علة لو ظاىر 

ومنها أف موضع مسجده كاف مقابر للمشركُت فنبش قبورىم وسواىا واٗتذه مسجداً  قال:
 ودل ينقل ذلك الًتاب.

 ىذا ال يفيد مطلوبك من منع التعليل بالنجاسة إذ النبش يفيد إزالة ما فيها. الجواب:

لئلستحالة، مع وقولك: دَل ينقل ذلك الًتاب، ال دليل عليو مع أنو حيتمل زواؿ النجاسة 
 أف ذلك حكاية ترؾ.

  

  

]ادِّعاء صاحب الرسالة أن فتنة الشرك بالصالة في القبور ومشابهة عباد األوثان  
أعظم بكثير من مفسدة الصالة بعد العصر والفجر، والجواب عليو، والكالم على 

 قاعدة سد الذرائع[

د األوثاف أعظم بكثَت من ومنها: أف فتنة الشرؾ بالصبلة يف القبور ومشاهبة عبا قال:
مفسدة الصبلة بعد العصر والفجر فإذا هنى عن ذلك سداً لذريعة التشبو اليت التكاد ٗتطر 
بباؿ ادلصلي فكيف هبذه الذريعة القريبة اليت كثَتاً مايدعو صاحبها إذل الشرؾ ودعاء ادلوتى 

لتبلوة أفضل منها يف واستغاثتهم وطلب احلوائج واعتقاد أف الصبلة عند قبورىم والدعاء وا
 ادلساجد شلا ىو زلادة ظاىرة هلل ورسولو.

ياسبحاف اهلل من ىذا اإليراد الذي ٘تجو األمساع وتنفر عنو الطباع، ويقاؿ: من  الجواب:
أين لك أف يف الصبلة بعد العصر والفجر ذريعة إذل الشرؾ حىت يقاس ىذا عليو  وأما 

 قولك: فكيف هبذه الذريعة القريبة. اخل.



من أين لك وقوع ذلك الذي ادعيت كثرتو وشلن وقع  وعلى اجلملة فغَت مسلم  فيقال:
التعليل بكونو ذريعو كما سبق ٖتقيق ذلك، ولو سلم كونو ذريعة دلن اليعقل فليس كل 

َوِإَذا نَاَديـُْتْم ِإَلى الصَّاَلِة اتََّخُذوَىا )) ذريعة عجب سدىا بًتكها أال ترى إذل قولو تعاذل:
 [، ودل دينع من النداء وأمثاؿ ذلك.58]ادلائدة: ُىُزًوا َوَلِعًبا((

  

  

  

 ]الكالم على دعاء الموتى[

دعاء ادلوتى واستغاثتهم فإف كاف ذلك لذواهتم وطلب النفع منهم فبلشك يف  وأما قولو:
قبحو وليس ذلك بواقع شلن رميتهم بو، وإف ظهر شيء من ذلك أنكر على فاعلو، وإف  

 للتوسل هبم إذل اهلل تعاذل فبل بأس بو كما وردت بو األخبار واآلثار. كاف ذلك

وأما قولك: إف اعتقاد أف الصبلة عند قبورىم والدعاء والتبلوة أفضل منها يف ادلساجد شلا 
 ىو زلادة ظاىرة هلل ورسولو.

ة فهو فاجلواب: أما الصبلة فقد تقدـ الكبلـ عليها، وأما الدعاء والتبلوة فإف كاف للزيار 
مشروع غَت شلنوع بل يف األخبار واآلثار يف الزيارة والدعاء مايفيد أفضلية ذلك على فعلو 
يف ادلساجد وضلوىا كما سبق الكبلـ فيو وسيأٌب يف كبلمك وإف كاف لغَت الزيارة فبلدليل 
على ادلنع بل ورد يف البقاع مايدؿ على أفضلية بعضها على بعض، فالعجب كل العجب 

 عتقد ذلك زلاداً هلل ورسولو، فهذا ىو اخلبط واجملازفة، ال قوة إال باهلل.من جعلك م

وشلا يدؿ على أف النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قصد منع ىذه األمة بالفتنة  قال:
 بالقبور كما افتنت هبا قـو نوح ومن بعدىم من أنو لعن ادلتخذين عليها ادلساجد.

ٗتبط خبط عشواء بينما أنت تستدؿ بو على منع أف ىذا دليل على أنك  فالجواب:
ادلشاىد والصبلة عندىا لكوهنا وصلة إذ نقضت ذلك بنصك على أف النيب ػ صلى اهلل 

عليو وآلو وسلم ػ قصد منع ىذه الفتنة بالقبور كما افتنت هبا قـو نوح، وأي شيء وقع من 
 قـو نوح غَت عبادهتا وجعلها أوثاناً.



اللعن بُت متخذ ادلساجد عليها وموقدي السرج عليها إذل أف قاؿ:  ومنها أنو قرف يف قال:
ومعلـو أف إيقاد السرج عليها إّنا لعن فاعلو لكونو وسيلة إذل تعظيمها فكذا اٗتاذ ادلساجد 

 عليها وذلذا قرف بينهما.

من أين علم ذلك، بل اليظن ذلك، وبأي طرؽ العلم استفدتو  فليس لك إال  الجواب:
دل التكوف العلة ما اقًتنت بو من اٗتاذىا مساجد أي أوثاناً، وقد سبق زلض الدعوى 

 االستدالؿ عليو وسيأٌب قريباً إف شاء اهلل تعاذل.

اللهم الٕتعل قربي وثناً يعبد اشتد )) ومنها أنو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قاؿ: قال:
ب قولو: اللهم الٕتعل فذكر ذلك عقي ((غضب اهلل على قـو اٗتذوا قبور أنبيائهم مساجد

قربي وثناً يعبد تنبيو منو على سبب حلوؽ اللعن وىو توصلهم بذلك إذل أف تصَت أوثاناً 
 تعبد.

أف احلديث مصرح ٔتا قدمناه من أف اللعن والغضب الٗتاذىا أوثاناً تعبد وليس  الجواب:
 فيو تنبيو على ماذكرت من التوصل واإلشارة.

بالشرؾ وأسبابو وذرائعو وفهم عن الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وباجلملة فمن لو معرفة  قال:
وآلو وسلم ػ مقاصده جـز جزماً الحيتمل النقيض أف ىذه ادلبالغة منو باللعن والنهي بصيغة 

ليس ألجل النجاسة، بل ىو ألجل صلاسة الشرؾ  ((إين أهناكم..)) التفعلوا وصيغة:
 بو ومواله.البلحقو ٔتن عصاه وارتكب ماعنو هناه ودل خيش ر 

من أين لك اجلـز بذلك فإنو دل يدؿ عليو دليل وال أمارة، وأيضاً ال مانع أف  الجواب:
تكوف العلة غَت ماذكرت فما دليل احلصر فيما ادعيتو على أنو قد قاـ الدليل ٓتبلؼ 
ماذكرت من جعلها وصلة وىو مانبو عليو النص من نفس اٗتاذىا أوثاناً تعبد فبطلت 

وقد رجعت ْتمداهلل تعاذل إذل احلق على غَت قصد يف قولك: بل ىو دعواؾ احلصر، 
 لنجاسة الشرؾ البلحقة ٔتن عصاه، وارتكب ما عنو هناه، ودَل خيَش َربَّو ومواله.

  

 ]ادِّعاء صاحب الرسالة أن ىذا وأمثالو صيانة لحمى التوحيد، والجواب عليو[ 



وآلو وسلم ػ صيانة حلمى التوحيد أف يلحقو فهذا وأمثالو من النيب ػ صلى اهلل عليو  قال:
 الشرؾ ويغشاه وٕتريد لو وغضب لربو أف يعدؿ بو سواه.

ال خيلو إما أف تريد ٔتا أشرت إليو بقولك: فهذا... إخل، ما ورد النهي عنو من  الجواب:
اذىا أوثاناً وضلوه كما أشرت إليو بقولك بل ىو لنجاسة الشرؾ... إخل، فهو معلوـٌ  اٗتِّ

سََّلٌم وال نزاَع فيو، وإمَّا أف تريد هبا منع الزيارة والدعاء والتبلوة وضلو ذلك شلا ندب إليو مُ 
ادلسلموف حسناً فهو شلنوع، فكيف تنصب ماٗتيلو ومهك، وتطرؽ إليو فهمك يف  الشرع ورآه

 مصادمة ماورد بو الشرع الشريف، واستحسنو أئمة الدين احلنيف !.

  

  

 تعظيم قبور الصالحين دخل على عباد األصنام[ الرسالة أنَّ بسبب]ادِّعاء صاحب  

فأبوا وقالوا: بل ىذا تعظيم لقبور الصاحلُت. ولعمر اهلل من ىذا بعينو دخل على عباد  قال:
 يغوث ويعوؽ ونسر ومنو دخل على عباد األصناـ منذ كانوا إذل يـو القيامة.

اٗتاذىا أوثاناً واعتقاد تأثَتىا النفع  ماتقصد بقولك: من ىذا. فإف كنت تريد الجواب:
والضر من دوف اهلل تعاذل كما فعلو ادلشركوف فبلريب يف ٖترًن ذلك، وكيف تتجاسر على 

نسبة فعل ذلك بُت ظهرايَن آؿ زلمد قرناء الكتاب وأمناء رب األرباب وأماف أىل األرض 
احلنيف الذابوف عنو   من العذاب، أـ كيف يقروف على مثل ذلك وىم احلاموف حلمى الدين

كل زيغ وٖتريف الباذلوف أنفسهم يف إحياء معادل الشرع الشريف، سبحانك اللهم ىذا 
هبتاف عظيم، وإف كنت تريد تعظيمها ٔتا ندب إليو الشارع من الزيارة والتبلوة والدعاء فقد 
 ركبت منت عمياء، وخبطت خبط عشواء، وأخطأت السبيل، وارتكبت الرد بغَت حجة ِلَما

 اقتضاه الدليل.

  

  

 ]عودة إلى الكالم على َسدِّ الذرائع[



وكل من شم أدىن رائحة من العلم والفقو يعلم أف من أىم األمور سد الذريعة إذل  قال:
 ىذا احملذور.

يقاؿ ماىذا احملذور الذي أردت سد ذريعتو إف أردت الشرؾ فليس يف شيء شلا  الجواب:
والتبلوة ذريعة إذل ذلك أصبل، وإف أردت باحملذور ماندب  ورد بو الشرع من الزيارة والدعاء

إليو الشرع وجرى عليو أىل البيت وشيعتهم ببل منع فيا عجباه من تصيَت ادلعروؼ زلذوراً 
 وادلشروع منكراً وزلظوراً 

 قْد ماَت ُعْرٌف وَبَدا ُمْنَكرُ 
 
 

َعـوُ   يا ناعَي اإلسالِم ُقْم فَانـْ
 
 

  

  

الرسالة مخالفة أكثر الناس لسنة الرسول ـ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ]ادِّعاء صاحب  
 ـ ، والصحابة في مسألة القبور، والجواب عليو[

ومن ٚتع بُت سنة رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ يف القبور وما أمر بو  قال:
ا مناقضاً لآلخر وماهنى عنو وماكاف عليو أصحابو وبُت ماعليو أكثر الناس اليـو رأى أحدمه

 مضاداً لو ْتيث العجتمعاف أبداً.

قد سبق الكبلـ فيما أمر بو الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ وهنى عنو  الجواب:
واجلمع بُت ما أمر بو وهنى عنو يف حالة مستحيل، ففي العبارة قلق، ونقوؿ: بل إف من 

نظر يف موارد الشرع وما أمر بو الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ وماكاف عليو الصاحلوف 
اً عن سلف، وفيما نشأ ألىل األىواء والبدع ومانسبوه إذل ادلوحدين وما رآه ادلسلموف خلف

وارتكبوه من تضليل طوائف ادلسلمُت سيما العًتة اذلادين ذرية الرسوؿ األمُت رأى أحدمها 
منافياً لآلخر مناقضاً لو، فجعلهم اهلل ورسولو سفينة النجا وحكم بأهنم دل خيرجوكم من 

يات تتلى وأخبار ٘تلى. وأنت عكست القضية ىدى ولن يدخلوكم يف ردى، يف آ
وأخطأت الرمية وعدلت عن السوية فجعلتهم خارجُت عن اذلدى داخلُت يف الضبللة 



والردى، وأمر الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ بالتعلم منهم واحلذو حذوىم والتمسك 
وهنى  هبديهم، وأنت أخذت من غَتىم وتعلمت من خصومهم و٘تسكت هبدي أعدائهم
رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ عن شتمهم والتأخر عنهم وسلالفتهم فقاؿ: 

))التأخروا عنهم فتهلكوا والٗتالفوىم فتضلوا والتشتموىم فتكفروا(( وأنت تأخرت عنهم 
وخالفتهم وشتمتهم ودل يرتكب اخلوارج ومن حذا حذوىم من ادلناصبُت للعًتة الزكية ما 

ىذه الطريقة الشنيعة اليت أوصلتهم بالتحقيق إذل كل مقالة فضيعة، فما ارتكبوه إال من 
أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَنَسْوَن َأنُفَسُكْم ))بالك تنهى عن الذرائع وأنت يف سوحها راتع

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفالَ تـَْعِقُلوَن((  [.44]البقره: َوَأنُتْم تـَتـْ

صبلة يف ادلقربة وىؤالء صلوا عندىا، وهنى عن اٗتاذىا مساجد فنهى رسوؿ اهلل عن ال قال:
 وىؤالء يبنوف عليو ادلساجد. إذل قولو: وهنى عن إيقاد السرج عليها.

 تقدـ الكبلـ على ذلك ٔتافيو كفاية للمستبصر. الجواب:

  

  

 ]الكالم على تسوية القبور، وجعل الشرفات عليها[ 

مسلم، قاؿ: قاؿ علي بن أيب طالب ػ عليو السبلـ ػ.. وأمر بتسويتها كما يف صحيح  قال:
إذل قولو: أف التدع ٘تثاالً إالَّ طمستو، وال قرباً مشرفاً إالَّ َسوَّيتو، إذل أف قاؿ: وفيو عن ٙتامة 

قاؿ: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الرـو برودس فتويف صاحب لنا فأمر فضالة بقربه 
اهلل عليو وآلو وسلم ػ يأمر بتسويتها قاؿ: وىؤالء  فسوي ٍب قاؿ: مسعت رسوؿ اهلل ػ صلى

 يبالغوف يف سلالفة ىذين احلديثُت ويرفعوهنا عن األرض كالبيت، ويعقدوف عليها القباب.

ىذاف احلديثاف اآلحادياف ال يبلغ هبما أف يكفر أو يفسق ٔتخالفة مضموهنما،  الجواب:
النظر يف معنامها، فأما التشريف  بل وال يضلل على فرض وقوع ادلخالفة، وينبغي أوالً 

فيحتمل جعل الشرفات عليها فنهى عن ذلك ِلَما فيو من الزينة اليت ٗتالف التذكر 
واالعتبار، وحيتمل أف تكوف مأخوذاً من الشرؼ وىو اإلرتفاع وىو من األمور النسبية 

وف فيما رفع وليس القابلة للقلة والكثرة، فلعل ذلك فيما وقع ارتفاعاً رلاوزاً، وحيتمل أف يك



بأىل لذلك، وحيتمل أف يكوف فيما رفع من قبور اجلاىلية لقرب العهد، أو لعل ذلك 
لكوهنم يعكفوف عليها، وضلو ذلك من أفعاؿ اجلاىلية، ولذلك قرنو بطمس التمثاؿ، وأما 
 التسوية فيحتمل إزالة الشرفات كما سبق، أو إزالة االرتفاع ادلفرط فلذا قاؿ: إال سويتو ودل

 يقل: إال ىدمتو. وادلسألة نظرية للناظر فيها نظره.

  

  

 ]الكالم على تجصيص القبور، والبناء عليها، والكتابة عليها[ 

وهنى عن ٕتصيص القرب والبناء عليو كما روى أبو داود والًتمذي يف سننهما عن  قال:
 جابر.. اخل.

على فرض صحة األحاديث وما أورده من التجصيص والكتابة والبناء زلتملة  الجواب:
قابلة للتأويل كما أشرنا إليو ومع صحتها وعدـ مايعارضها، ادلسألة ظنية وىي ٔتراحل عن 

التكفَت والتفسيق والتضليل، ودل يزؿ األئمة من آؿ زلمد ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ يبنوف 
بوف يف الصخور ادلشاىد والقباب وعجددوف ما اندرس منها يف مشارؽ األرض ومغارهبا ويكت

أمساء موتاىم والتعريف ْتاذلم ببل تناكر منهم والمن أحد من ادلسلمُت حىت نشأ ادلخالفوف 
ومن حذا حذوىم شلن استمالوه من أتباعهم واستهووه من طغاـ رعاعهم، ولو دل يكن من 

ذلك كلو إال مشهد الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ وقبتو ادلشرفة اليت دل يستطع 
دلخالفوف زلو آثارىا والطمس منارىا، وقد بلغ ٓترب األثبات زلاولتهم لذلك فمنعوا بأمر ا

إذلي ومانع رباين كما منع من ىدـ الكعبة أصحاب الفيل فكبتهم اهلل وردىم بغيظهم دل 
 ينالوا خَتاً، وكفى اهلل ادلؤمنُت القتاؿ وكاف اهلل قوياً عزيزاً.

دلة شرعية الزيارة تقتضي ندبية إعبلمها ٔتا يتميز بو فأ أما الكتابة في الصخور ونحوىا
بعضها عن بعض، وقد أَْعَلَم رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قرَب عثماَف بِن مظعوف 

ا دَل يكتب؛ ألف األلواح دَل تكن  ػ رضي اهلل عنو ػ يف البقيع ْتجر كما صح ذلك، وإّنَّ
ة إف صح ذلك على كتابة ما ال حيسن كما يف ىناؾ، فيحمل ماورد من النهي عن الكتاب



إخل اخلرب ادلار، وادلوجب لذلك  ))كنت نهيتكم ...(( قولو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:
 ماذكرناه من أدلة الزيارة، وفعل السلف واخللف.

  

  

]جواب المؤلف أيده اهلل تعالى على ادِّعاء صاحب الرسالة من أنَّ فاعل ذلك  
رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، محاداً لو صلى اهلل عليو وآلو  مناقضاً ألمر

 وسلم[

وادلقصود أف ىؤالء ادلعظمُت للقبور ادلوقدين عليها السرج الذين يبنوف عليها ادلساجد  قال:
والقباب مناقضوف ِلَما أمر بو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ زلادوف ِلَما جاء بو، 

وألف فيو تضييعاً للماؿ من غَت فائدة، وإفراطاً يف تعظيم القبور أشبو بتعظيم إذل قولو: 
 األصناـ.

أف كبلمك يقتضي منع تعظيم القبور على اإلطبلؽ وىو خبلؼ ما ورد عن  الجواب:
الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ من قصدىا بالزيارة والدعاء والتبلوة وأمره بإعبلمها 

ليها وماجرى عليو السلف واخللف من تعظيمها بذلك لو دل يكن إال وهنيو عن اجللوس ع
تعظيم قرب الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ اجملمع عليو من ٚتيع طوائف األمة احملمدية، 
فكيف يالك الويل ٕتعل فاعل ذلك مناقضاً دلا أمر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ 

 ت شيئاً فرياً، وأما بناء ادلساجد والتسريج فقد تقدـ الكبلـ عليو.زلاداً دلا جاء بو، لقد جئ

  

  

]جواب المؤلف ـ أيده اهلل تعالى ـ على ادِّعاء صاحب الرسالة من أن في فعل ذلك  
 فائدة[ تضييعاً للمال من غير

 فائدة إخل. إف فيو تضييعاً للماؿ من غَت وأما قولك:

 ماندب إليو الشارع من التبلوة والدعاء والزيارة .فأي فائدة أعظم من اإلعانة على 

إف يف ذلك إفراطاً يف تعظيم القبور أشبو بتعظيم األصناـ، رلازفة كيف ٕتعل ما  وقولك:
 أقررت بشرعو شلا ذكر كفعل اجلاىلية !

  



  

 ]بعض من تخبطات صاحب الرسالة، وجواب المؤلف ـ أيده اهلل تعالى ـ عليو[ 

الرسوؿ عند زيارة القبور إّنا ىو تذكر اآلخرة واإلحساف إذل ادلزور والذي شرعو  قال:
بالدعاء والًتحم عليو واالستغفار وسؤاؿ العافية فيكوف الزائر زلسناً إذل نفسو وإذل ادليت 
قالت عائشة: كاف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ كلما كاف ليلتها خيرج من آخر 

السبلـ عليكم دار قـو مؤمنُت، وأتاكم ماتوعدوف غداً مؤجلوف، )) الليل إذل البقيع فيقوؿ:
رواه مسلم ويف صحيحو  ((وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف، اللهم اغفر ألىل بقيع الغرقد

عنها أيضاً: ))إف جربيل أتاه فقاؿ: إف ربك يأمرؾ أف تأٌب أىل البقيع فتستغفر ذلم. 
قورل: السبلـ على أىل الديار من ادلؤمنُت  اؿ:قالت: قلت: كيف أقوؿ ذلم يارسوؿ اهلل  ق

اخل  ((وادلسلمُت، ويرحم اهلل ادلستقدمُت منا وادلستأخرين، وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف..
 ما أورده يف الزيارة والدعاء عندىا واالستغفار.

ىذا مناقض دلا ذكرت سابقاً من منع الدعاء عندىا، وجعل معظمها بذلك  الجواب:
دلا أمر بو الرسوؿ زلاداً دلا جاء بو، فأنت اآلف تستدؿ بالسنة وفعل السلف على مناقضاً 

شرعية الدعاء وٗتصيص ذلك ادلوضع بفعلو فيو ويف قوؿ عائشة: كلما كاف ليلتها خيرج.. 
اخل، دليل على تكرر ذلك من الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ وتأكيده لديو فقد  

الرد عليك ورددت على نفسك ٔتا حررتو بيديك وما أحسن كفيتنا بذلك البحث مؤونة 
 قولو:

 وليس يكون الجهُل إالَّ كذلك
 
 

 يصيـُب وما يدري، وُيخطي وما درى
 
 

وقد عدت فنقضت ما أبرمت، ونكثت ما أحكمت، بقولك فيما سيأٌب: وزلاؿ           
يصدر مثلو عن ناظر، أف يكوف الدعاء عندىم مشروعاً وعمبل صاحلاً، وىذا ال ينبغي أف 

َوَمن َكاَن ِفي َىـِذِه َأْعَمى فـَُهَو ِفي )) وال شك أفَّ اذلوى ُيِصمُّ اأَلمساع، ويُعمي األبصار
 [.72]اإلسراء: اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيالً((



ولقد جرد السلف الصاحل التوحيد وٛتوا جانبو، حىت كاف أحدىم إذا سلَّم على النيب  قال:
اهلل عليو وآلو وسلم ػ ٍبَُّّ أراد الدعاء استقبل القبلة، وجعل ظهره إذل جدار القرب، ٍبُّ ػ صلى 
 دعا.

أنك ناقضت هبذا ماسبق لك من منع الدعاء عند القبور؛ ألنك حكيت ىنا أف  الجواب:
السلف ٛتوا جانب التوحيد ٔتا حكيت من فعلهم الدعاء عند قرب النيب ػ صلى اهلل عليو 

 ػ.وآلو وسلم 

ودَل يفعلوا عند القبور إال ما أذف فيو رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ من  قال:
 السبلـ على أصحاهبا واالستغفار ذلم والًتحم عليهم.

أفَّ حصرؾ ما أذف فيو فيما ذكرت شلنوع، فقد تقدـ لك مايقتضي دخوؿ  الجواب:
اهلل ادلستقدمُت منا وادلستأخرين،  الدعاء لنفس الزائر وغَته كما يف حديث عائشة: ويرحم

ويف حديث سليماف بن بريدة يف تعليم النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ ذلم: نسأؿ اهلل لنا 
ولكم العافية، ويف حديث ابن عباس: يغفر اهلل لنا ولكم وضلن باألثر، وما أورده يف ىذا 

 البحث قد مضى الكبلـ فيو.

  

 تعالى دانيال عليو السالم[]الكالم على قصة نبي اهلل  

وقد ذكر زلمد بن إسحاؽ يف مغازيو عن خالد بن دينار، قاؿ: حدثنا أبو العالية،  قال:
ا فتحنا تسًت وجدنا يف بيت ماؿ اذلرمزاف سريراً عليو رجل ميت عند رأسو  قاؿ: َلمَّ

ة، مصحف فأخذنا ادلصحف، فحملناه إذل عمر بن اخلطاب فدعا لو كعباً فنسخو بالعربي
فأنا أوؿ رجل من العرب قرأه قرأتو مثل ما أقرأُ القرآف، فقلُت أليب العالية: ما كاف فيو ، 

قاؿ: سَتتكم وأموركم وحلوف كبلمكم وما ىو كائن بعُد. قلت: فما صنعتم بالرجل  قاؿ: 
لنعميو  حفرنا لو بالنهار ثبلثة عشر قرباً مستغرقة، فَلمَّا كاف الليل دفناه، وسوَّينا القبور كلها

على الناس ال ينبشونو. قلت: ومايرجوف منو  قاؿ: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا 



السرير فيمطروف. فقلت: من كنتم تظنوف الرجل  قاؿ: رجل يقاؿ لو دانياؿ. فقلت: منذ  
كم وجد٘توه مات. قاؿ: منذ ثبلٙتائة سنة. قلت: ماكاف تغَت منو شيء  قاؿ: إال شعَتات 

حلـو األنبياء ال تبليها األرض، وال تأكلها السباع، ففي ىذه القصة ما فعلو  من قفاه إفَّ 
ادلهاجروف واألنصار من تعمية قربه لئبل يفتنت بو الناس، ودَل يربزوا للدعاء عنده والتربؾ بو، 

ولو ظفر بو ادلتأخروف جلالدوا عليو بالسيوؼ، وىم قد اٗتذوا من ىو دونو، وأقاموا لو 
 لو مسجداً، وعظَّموه أعظم من ادلسجد. سدنة، وجعلوا

أفَّ ىذا األثر على فرض صحتو الحجة فيو، ومن أين لك ظهوره للمهاجرين  الجواب:
واألنصار وتقريرىم لو فضبل عما ادعيت أهنم فعلوه وىي حكاية فعل لبعض منهم، ولعل 

هنم قريبػي عهد تعميتهم لو ِلَما ظهر ذلم من افتتاهنم بو كما يفعلو أصحاب األوثاف، لكو 
بالكفر، وأيضاً فقد صرَّح بالعلة يف إخفائو بقولو: ال ينبشونو، وىذا مقصٌد صاحلٌ؛ ألف 

النبش ال عجوز، والتقبََت ىو ادلشروع، فمىت دَل يكن ذلك إالَّ باإلخفاء صار حسناً كما فعلو 
َت ادلؤمنُت، أئمة اذلدى عند خشية ضلو ذلك، أوذلم إمامهم األعظم، وسيُِّدىم ادلقدـ، أم

وسيد الوصيُت، وأخو سيد النبيئُت ػ صلوات اهلل عليهم وآذلم وسبلمو ػ فإنو ُأخفي قربه 
بوصية منو، حىت انقضت سطوة اجلبارين، وأظهره أوالُدُه أئمُة آؿ زلمد؛ ألنو كاف معلوماً 
ش لديهم يزوره السلف واخللف منهم، كما قاؿ اإلماـ الناصر للحق احلسن بن علي األطرو 

ػ 
عليهما 
السبلـ 

 ػ:

 
 وقاؿ:

 مدائِن األرِض بها تفخرُ 
 ما كان مقبوراً بها حيدرُ 

 مدائُن األرِض تيها على
 فلو أراَد اهلل سوءا بهـا

 فاْبِك موالنا َعِليَّا
 
 

 فإذا جئَت اْلَغرِيَـّـا
 
 



 
 

 
 

قَػبػَْرَىا وكذا فاطمة الزىراء، سيدة نساء الدنيا واألخرى، وخامسة أىل الكساء، َأخفى 
، وَدفَػنَػَها ليبلً بوصيٍة منها، لئبل حيضرىا الشيخاف كما صحَّ ذلك بروايات آؿ زلمد ػ  الوصيُّ

ادلخالفُت منهم أىل الصحاح البخاري وغَته، فبلبأس بإخفائها  عليهم السبلـ ػ ، وروايات
 ا.عند حدوث مثل ىذا، ٍبَُّّ إظهارىا عند زواؿ ادلوجب، فهو من حفظها وتعظيم شأهن

وليت شعري ما أردَت بسياؽ ىذه القصة ! أتريد أف تعمي وتنبش قبور ادلسلمُت، وتشرع 
ذلم أف يعموا ضريح سيد ادلرسلُت، وقبور األئمة اذلادين، فذلك ينقض أخبارؾ اليت رويتها 

 أنت يف الزيارة ذلا والدعاء عندىا وخبلؼ ماعليو أىل اإلسبلـ من السلف واخللف !

  

  

  

 صاحب الرسالة المخالفة للسلف، وجواب المؤلف ـ أيده اهلل تعالى عليو[]ادِّعاء  

م على شيء،  قال: واعلم أفَّ بُت السلف، وبُت ىؤالء ما بُت ادلشرؽ وادلغرب، وأهنَّ
 والسلف على شيء.

 شتــان بين مشـرق ومغــرب
 
 

 راحت مشرقـة ورحــت مغربــــا
 
 

الدرداء ُمْغَضَباً، فقلت: مالك  فقاؿ: واهلل ما أعرؼ عن أـ الدرداء قالت: دخل علي أبو 
 فيهم شيئاً من أمر زلمد ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ إال أهنم يصلوف ٚتيعاً.

وقاؿ الزىري: دخلت على أنس بدمشق وىو يبكي فقلت لو: مايبكيك  فقاؿ: ما أعرؼ 
فظ: ما كنت أعرؼ شيئاً شيئاً شلا أدركت إال ىذه الصبلة وىذه الصبلة قد ضيعت، ويف ل

.  يف عهد رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ إالَّ قد أنكرتو اليـو



وقاؿ احلسن البصري: سأؿ رجل أبا الدرداء فقاؿ: رٛتك اهلل لو أف رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل 
ضلن عليو  فغضب واشتد غضبو وقاؿ:  عليو وآلو وسلم ػ بُت أظهرنا ىل كاف ينكر شيئاً شلا

 ل كاف يعرؼ شيئاً شلا أنتم عليو وى

وقاؿ ادلبارؾ بن فضالة: صلى احلسن اجلمعة وجلس فبكى فقيل لو: مايبكيك يا أبا 
سعيد. فقاؿ: تلومونٍت على البكاء ولو أف رجبل من ادلهاجرين اطََّلَع من باب مسجدكم 

اليـو عليو إالَّ  ماعرؼ شيئاً شلا كاف على عهد رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ أنتم
 قبلتكم ىذه، وىذه ىي الفتنة العظمى.

وعن ابن إسحاؽ اجلعفري قاؿ: كاف عبداهلل بن احلسن ػ رضي اهلل عنو ػ ُيكثر اجللوس إذل 
ربيعة، قاؿ: فتذاكروا يوماً السنن، فقاؿ رجل كاف يف اجمللس: ليس العمل على ىذا، فقاؿ 

ىم احلكاـ فهم احلجة على السنة. فقاؿ ربيعة:  عبداهلل: أرأيت إف كثر اجلهاؿ حىت يكونوا
أشهد أف ىذا كبلـ أبناء األنبياء. نعم فالواجب ىدـ ذلك كلو وزلو أثره كما أمر النيب ػ 
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ عليَّاً ػ رضي اهلل عنو ػ هبدـ القبور ادلشرفة وتسويتها باألرض.

 .ىاىنا أعظم العجب منك أيها ادلًتسل الجواب:
  

  

 ]افتراء صاحب الرسالة على رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم، والجواب عليو[ 

 أمر النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ علياً ػ رضي اهلل عنو ػ هبدـ القبور. قولك:

دل يرد ىذا اللفظ يف أي رواية وال للهدـ ذكر يف أي خرب إّنا ىو من صريح  الجواب:
وتسويتها باألرض. زيادة باألرض من الكيس ليتم التغرير والتلبيس،  وقولك:االفًتاء والزور،

وليس ذلا يف اخلرب أي أثر إّنا ىي من زلض الكذب لتسوية ادلذىب، فحسبنا اهلل ونعم 
الوكيل، ومع ىذا فإنك أوالً احتججت بفعل السلف وشنعت على سلالفتهم وجعلت البعد 

غرب، ٍب حكيت بعد ذلك اآلثار الدالة على حصوؿ بينهم وبُت ىؤالء مابُت ادلشرؽ وادل
التغيَت والتبديل يف عهد السلف من الصحابة والتابعُت، فليت شعري من تريد بالسلف غَت 



الذين ذكرت أهنا حدثت يف أعصارىم مبتدعات األضاليل، فكيف تشنع على ىؤالء 
  ٍب بعد ىذا كلو فليس ٔتخالفة الضالُت وٕتعلهم فيما ىم عليو مبتدعُت وعن احلق مائلُت

لك يف ٚتيع ما أوردتو مأخذ والمتمسك، فأين أنت من زلل النػزاع  ومانسبتو إذل من 
رميتهم بو يف ادلخالفة واالبتداع  ولعمر اهلل إفَّ ىذا شلَّا ٘تجو األمساع، وتنفر عنو الطباع، 

ماوجدت بغَت ويظهر هبذا وغَته أنك تتكلم وتصوؿ، وأنت التدري ماتقوؿ، وكأنك تنقل 
تدبر والروية، وهتذي ٔتا أوردَت عن ِفْكٍر ردي، ونزغات شيطانية، وخياالت أشعبية، وترـو 

 بذلك تضليل خبلصة األمة احملمدية من العًتة الزكية، وشيعتهم الزيدية وما أحقك بقولو:

 ُمخالفاً بعَض الحديث بعضا
 
 

 يروي أحاديث ويروي نقضـــاً 
 
 

 وبقوؿ آخر:

 عمهم توريثابل الجهل 
 ال يكادون يفقهون حديثا

 
 

 ليس يدرون أنهم ليس يدرون
 وتسموا أىل الحديث وىاىمْ 

 
 

  

  

 ]مخالفة سلف صاحب الرسالة ألىل البيت عليهم السالم[ 

ولو أمعنت النظر وأجلت الفكر لعلمت أف التغيَت والتبديل دل يكن بدؤه إال من سلالفة 
زلمد ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ ادلأمور بالتمسك  سلفك الذين رمت االحتجاج هبم آلؿ

هبم ولزـو سفينتهم كما وقع من الناكثُت والقاسطُت وادلارقُت ومن حذا حذوىم من علماء 
 السوء ادلضلُت وكرع من آجن ضبللتهم الردية وبدع أشياعهم الناصبية وسائر الفرؽ الغوية.

  

  



أثرىا، وجواب المؤلف ـ أيده اهلل تعالى ـ ]حكم صاحب الرسالة بهدم القبور، ومحو  
 عليو[

 فالواجب ىدـ ذلك كلو وزلو أثره.. اخل. وأما قولك:

ىذا حكم صادر عن غَت داللة واضحة وال أمارة الئحة، فلم يرد يف األخبار اليت  فنقول:
ما أوردهتا والغَتىا ماتومهتو من زلو آثارىا وتسويتها باألرض أصبل، وقد تقدـ اجلواب على 

أوردتو من الشبو يف ذلك، فالعجب من نسبة األحكاـ إذل رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو 
وسلم ػ اليت دَل يقل هبا، ودَل يدؿ عليها دليٌل وال أمارٌة، وقد قاؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم 

 .((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) ػ:
  

  

المساجد المبينية على القبور بمسجد ضرار، وادِّعاؤه أنَّها ]تشبيو صاحب الرسالة  
 أوَلى بالهدم منو[

وقد أمر رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ هبدـ مسجد الضرار، ففي ىذا دليل  قال:
على ىدـ ماىو أعظم فساداً منو كادلساجد ادلبنية على القبور، فإف حكم اإلسبلـ أف هتدـ  

رض وىي أوذل باذلدـ من مسجد الضرار، وكذلك القباب اليت على كلها حىت تسوى باأل
القبور عجب ىدمها كلها ألهنا أسست على معصية الرسوؿ ألنو قد هنى عن البناء على 
القبور كما تقدـ، فبناٌء ُأسس على معصيتو وسلالفتو فبناء غَت زلًـت فهو أوذل باذلدـ من 

سراج على قرب وطفيو، فإف فاعل ذلك ملعوف بناء الغاصب قطعاً، وكذلك عجب إزالة كل 
 بلعنة رسوؿ اهلل ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ... اخل.

نقوؿ سبحاف اهلل من ىذا االستدالؿ الذي ىو ٔتعزؿ عن التحقيق واالعتداؿ،   الجواب:
كيف يسوى بُت ادلشاىد ادلقدسة اليت منها مشهد الرسوؿ األمُت ػ صلى اهلل عليو وعلى 

مابين قبري ومنبري روضة )) مُت ػ الذي قاؿ فيو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:آلو األكر 
ومشاىد عًتتو اليت ىي على التقوى مؤسسة اليت أٚتع على احًتامها  ((من رياض الجنة

ومن فيها، وقد شرع اهلل تعاذل على لساف رسولو زيارهتا والتبلوة والدعاء عندىا ألىلها 



كما تقدـ االحتجاج على ذلك فيما أوردتو وغَته وبُت مسجد وللزائر ولسائر ادلسلمُت  
الضرار الذي أسس على شفا جرؼ ىار واٗتذ ضراراً وكفراً وتفريقاً بُت ادلؤمنُت وإرصاداً دلن 
حارب اهلل ورسولو، لقد ذىب بك التجاري كل مذىب، وٚتعت بُت ادلتناقضات يف ذلك 

احلراـ ّتامع كوهنا من شعائر اإلسبلـ، وما  ادلطلب، فكاف األحق أف تقيسها على بيت اهلل
قصد بو إحياء طاعة ذي اجلبلؿ واإلكراـ، وقد تقدـ الكبلـ يف اٗتاذ ادلساجد عليها وما 

ادلراد بو، وتقدـ الكبلـ أيضاً يف بناء القباب واالحتجاج عليها فبل وجو إلعادتو، وإذا  
 كانت مشروعة كما قدمنا فبل وجو ذلدمها.

 زالة كل سراج وطفيو فإف فاعل ذلك ملعوف.. اخل.وكذا إ قولو:

قد تقدـ الكبلـ فيو وماعجوز وماكاف ينبغي لك التجري واجملازفة باللعن وطريقة العلماء 
العاملُت أف اليؤٙتوا والخيطئوا ٔتا دل يصح عند اخلصم شلا الطريق فيو غَت معلومة وإف صح 

 عندىم فهذه رلازفة.

 جوب اذلدـ.وأما قياسك على الغصب يف و 

أوال: النسلم وجود العلة اليت ىي ادلعصية، ٍب لو سلمنا فرضاً وجودىا فمن أين  فنقول:
 لك أهنا العلة يف احلكم مع أهنا منقوضة ٔتا بٍت مفاخرة ومسعة ومكاثرة 

 وأما قولك: واليصح ىذا الوقف والحيل إثباتو وتنفيذه.

عندىا والدعاء كما سبق فالوقف صحيح دلا فنقوؿ: قد ثبتت شرعية الزيارة للقبور والتبلوة 
 يف ذلك من القربة ادلندوب إليها كسائر القرب.

وبعد ىذا فقد أكثرت أيها ادلًتسل من التشنيع والتبديع والتضليل والرمي لطوائف احلق ٔتا 
دل يعتقدوه ودل يفعلوه ودل يرضوه ودل يقاروا عليو وتشبيههم باليهود والنصارى بغَت داللة 

ياف.والبر   ىاف وحسابك يف ذلك كلو على ادللك الدَّ

  

  

  

 ]ادِّعاُء صاحب الرِّسالة أن الدعاء عند القبر من كيد الشيطان، والجواب عليو[ 



قاؿ: وادلقصود أف الشيطاف بلطف كيده حيسن الدعاء عند القرب وأنو أرجح منو يف بيتو 
 ومسجده وأوقات األسحار.. اخل.

أف الرسوؿ ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ قد ندب إذل الدعاء عند اجلواب: قد تقدـ مراراً 
القبور وفعلو مؤخر الليل، وبُتَّ كيف يقاؿ فيو كما رويتو، وفَػَعَلُو السلُف واخللُف، فكيف 

 تنسب ٖتسُت ذلك إذل الشيطاف  اهلل ادلستعاف.

َما خص اهلل تعاذل ونقوؿ: اعلم أف الشيطاف ٓتبث كيده حيسن ألىل البدع والزيغ اإلنكار لِ 
بو أىل البيت ػ عليهم السبلـ ػ، ورفع من قدرىم، فإذا تقرر ذلك لديهم أدحضهم إذل مزلة 
أخرى وىي نسبتهم وشيعتهم إذل االبتداع، وادلخالفِة ِلَما أمر بو الرسوؿ، وفعل ماهنى عنو، 

ؿ أىل فإذا خيل ذلم ذلك، وأشربو قلوهبم نقلهم إذل َدرؾ آخر، وىي أف حيكموا بضبل
السفينة، وأتباعهم اذلداة، ورميهم باإلشراؾ، وتشبيههم باليهود والنصارى والغالُت مع عليٍّ 

ػ عليو السبلـ ػ، فباحلقيقة ال أعظم من دسائس أىل الشَُّبِو واألىواء، وىذه حبالة إبليس 
 اليت اٗتذىا لئلغواء.

على الدين القوًن، والصراط  عصمنا اهلل تعاذل وادلؤمنُت عن طرؽ الضبلؿ والغواية، وثبتنا
ادلستقيم سبيل احلق واذلداية، ورزقنا التوفيق، والكوف مع خَت فريق، وصلى اهلل على زلمد 

 وآلو ٛتاة الدين، إذل يـو حشر العادلُت، آمُت.

 ىػ. 1369قاؿ يف األـ: حرر غرة شعباف الوسيم سنة 

  

  

ما السالم ـ على ىذه الرسالة ]تقرير السيد اإلمام الحسن بن الحسين الحوثي ـ عليه
 الشافية[

ا اطَّلع موالنا العبلمة شرؼ ادللة اإلسبلمية، وصفوة السبللة العلوية احلسن بن احلسُت  وَلمَّ
 احلوثي ػ حفظو اهلل ػ على ىذه الرسالة الشافية قاؿ ما لفظو:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وصلى اهلل وسلم على محمد وآلو



الرسالة، واجلواب الشايف، فلقد أجاد اجمليب وأفاد ػ فجزاه اهلل عن العًتة اطََّلعُت على ىذه 
ادلظلومة خَتاً ػ، وليعلم أنَّو منصوٌر َمن نصرىم، سلذوٌؿ َمن خذذلم، وأف األصل يف ىذا 

شدة التحامل على العًتة حسداً وبغياً من أياـ النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ إذل يـو 
فيهم من اآليات واألخبار من النيب ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ الدالة على  القيامة دلا ظهر

أهنم خليفتو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ يف أمتو، وأهنم األماف من الضبلؿ، وأهنم أئمة 
األمة، فبالغ القـو يف طمس آثارىم حباً للرئاسة ولذا قاؿ علي ػ عليو السبلـ ػ: ضرب رل 

فبلف وبفبلف، ٍب ضرب الدىر حىت قرنت ٔتعاوية وعمرو بن العاص. الدىر حىت قرنت ب
وقاؿ يـو الدار فيما رواه الواقدي لبٍت ىاشم ػ: إف القـو عادوكم بعد النيب ػ صلى اهلل عليو 

وآلو وسلم ػ عداوهتم إياكم يف حياتو وال واهلل ينيبوف إال بالسيف، ٍب ٕتاوز هبم احلد إذل 
لي: ود معاوية أنو دل يبق من بٍت ىاشم نافخ ضرمة. مصداؽ قصد إبادهتم. ولذا قاؿ ع

فقتلوىم  ((،إن عترتي ستلقى من أمتي قتال وتشريداً )) قولو ػ صلى اهلل عليو وآلو وسلم ػ:
وَشرَُّدوىم، فبعٌض شرد إذل اجليل والديلم، وبعٌض إذل اليمن، وكأنو لقولو ػ صلى اهلل عليو 

، فوجدت العًتة ((بأرض الشام فعليكم بأرض اليمنإذا حلت الفتنة )) وآلو وسلم ػ:
شيعًة نصروىم، وقاموا ْتقهم من اإلجبلؿ والتعظيم أَلحيائهم وأمواهتم، والزاؿ السبلطُت 

حياربوهنم، ويبالغوف يف قصد إطفاء أنوارىم، ويأىب اهلل إال أف يتم نوره، وتقرب فقهاُء السوِء 
أحاديث مطابقة ألغراض السبلطُت تقرباً إليهم،  ادلؤثروف للحياة الدنيا على اآلخرة بوضع

وطمعاً فيما لديهم، وبعُضهم شقاوة ٔتا كسبت أيديهم، وخلبث ادليبلد حىت قرَّروا ذلم وبُت 
العامة من أفَّ أئمة العًتة َلمَّا جاىدوىم خوارج، وتارة يعدوهنم وشيعتهم روافض حىت ٕتاوَز 

م من اإلجبلؿ شركاً، من زيارهتم، واإلضلنا هبم احلد إذل عدِّ مايصل إليهم من شيعته
بالتسليم عليهم، ويعدوف اجلهر بالصبلة عليهم بدعة، ولكن ادلوعد القيامة، ونعم احلكم 

ىػ، وكتب احلقَت حسن بن حسُت ػ وفقو  1369اهلل، والسبلـ ختاـ، بتارخيو شواؿ سنة 
 اهلل ػ.



مد وآلو الطاىرين، نساختو يـو األربعاء ًبَّ نقبلً واحلمدهلل رب العادلُت، وصلى اهلل على زل
 ىػ بقلم ادلفتقر إذل عفو ادللك ادلناف علي بن حيِت شيباف. 1370رجب  27

 


